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ALL VÅR BÖRJAN BLIVER SVÅR ...
Attention har nu kommit igång och det första numret var stiligt, det aås
te väl alla medge. Med medlemmarna har inte riktigt vaknat ännu,inte fat
tat galoppen, så att säga. Snart har alla styrelsemedlemmar och ett par 
andra aktiva presenterat sig själva och hur går det då? Vi kan väl inte 
köra med repriser som Finlands TV heller!Tag nu genast fram kalendern och 
inringa veckoslutet före nästa stoppdate. Skriv t .ex. "musings" därinvid. 
Det är då bidraget skall skrivas och efter sommaren måste det ju finnas 
något att skriva om.
I nästa nummer kommer vi att slå fast när och var Finlands DX—Club:s 30— 
årsjubileum skall firas. Det skall bli åtminstone en jubileumsmiddag, dit 
vi hoppas att både gamla och unga medlemmar skall infinna sig mangrannt. 
Det kan också bli andra former för jubileumsfirandet - om du har förslag, 
så kom fram med dem! Finlands DX-Förbund har beviljat oss ett anslag för 
jubileet.
Så över till bidragen... ja, vi får väl börja med huvudredaktören själv.



PRESENTATION AV EN OLD TIMER
Leif Blomqvist var alltså namnet, ålder 42 år, gift, två pojkar (17 och 
12 år, den äldre seglare, den yngre simmare, ingendera DX-are).Jag job
bar som forskare på strålsäkerhetscentralen.
Det är faktiskt över 30 år sen jag fick mitt första QSL, från Cairo. 
Sedan dess har jag hängt med, bland annat varit ordförande för klubben 
i en omgång på 60-talet och en omgång på 70-talet. Mitt viktigaste DX- 
uppdrag för närvarande är att jag sköter DX-rådgivningen på svenska 
för Finlands DX-Förbund. Det är ganska roligt, för man får kontakt med 
människor som ringer eller skriver om sina DX-problem.
Jag tänker nu hoppa till min senaste aktivitetsperiod, som började i 
januari 1977. Det var så, att Håkan och Hasse ringde föregående höst 
och talade om,att det är dags för oss också att pröva på Lapplandspedi- 
tioner, innan de dåliga åren kommer. Sedan blev det resa också -78,-79, 
-82 och -83. Samtidigt påverkade dessa resor mig så,att jag också åter
upptog lyssnandet hemma i söder. Jag kan påpeka, att jag under fyra års 
tid (1979-1982) fick minst ett QSL varje månad. Det här korta konstate
randet passar bra som Attentions motsvarighet till vad som i NRC-Bulle- 
tin heter "Useless Statistics Department". Andra bidrag är välkomna!
Radioamatörhobbyn har på mig utövat en viss konkurrens med DX-ingen. År 
1970 avlade jag min första examen,men fick inte ihop till sändarutrust- 
ning under de tre år som novislicensen gällde. 1983 var det dags för en 
ny licens, och vid senaste årskifte kom jag faktiskt igång på allvar, 
efter att jag skaffat mig en Kenwood TS-430 transceiver, dvs. sändare 
och mottagare i ett. Den är av den numera populära typen med mottagaren 
heltäckande från 0,5 till 30 MHz,så jag har nog tänkt på DX-andet också 
och Kenwooden lämpar sig rätt väl därtill.Den verkar litet bättre över
lag än min FRG-7700 och är mindre till formatet!
Mina CW-QSO :n (telegrafiförbindelser) har i varje fall redan lett till 
att det blivit bara 11 DX-rapporter i år. QSL har det kommit fyra, plus 
några på gamla rapporter. Det senaste var R Vanuatu 7260, hörd i Karis- 
lojo i december 1983 med god styrka under en av våra utflykter till Hå
kans sommarstuga.
Till sist skall jag återgå till rubriken. Mången kanske frågar sig hur 
man blir en old timer. Svaret är inte "efter 30 år" eller något sådant, 
utan man vet när man är det. Som radioamatör är jag novis, det har jag 
svart på vitt på, men som DX-are äger jag en inre visshet om att jag nu 
är och förblir en OT. (Har man varit med på peditioner kallade 3OM (=3
Old Men) är man säkert en OT! HS) 

 

HASSE RESER TILL LAPPLAND PÅ SOMMAREN!?
DX-aktiviteten har varit mycket låg under våren. Antennen på taket var 
av efter vinterns snöskottning. Hörbarheten blev bara sämre efter det 
att antennen fixades,så det gäller att kliva upp på taket en gång till. 
Svarsprocenten efter vinterns Lapplandsresa är oroväckande låg, vilket 
inte sporrar något vidare till DX-ing. Far till Danmark och Lappland på 
semester i slutet av juni. Efter det blir det säkert fart på lyssnandet 
igen. Hans Lunkka (Hälsa Uula & Co i Kaamasmukka om du kör genom Uts- 
joki! HS)



HÅKAN GILLAR ANTENNDRAGNING I LAPPLAND

Som specialintresse inom DX-ingen har jag, som så många andra,mellanvå
gen och där speciellt Nordamerika. Då Nordamerikanska MV-stationer som 
känt är svåra att höra i södra Finland används en del av semestern till 
DX-ing i Lappland omkring årskiftet. De två senaste DXpeditionerna har 
gjorts till Kaamasmukka; en by med ca 20 lappar och 3500 renar! För mig 
som normalt endast har sk. sittarbete har dessa resor varit utmärkta. 
Att dra ut kilometerlånga antenner i en meter tjock snö över fjällen är 
nämligen en fin motion! Vi hade 7 antenner den senaste resan. I år var 
luften däruppe ovanligt fuktig så de tunna antenntrådarna blev täckta 
av rimfrost som var tumstjock. Andra problem var renskötarna som åkte 
omkring med sina snöscooters och renarna som några gånger rev ner ett 
par trådar! Så under de få timmarna med någorlunda dagsljus gällde det 
att skida längs trådarna och kontrollera att de var hela. Att skarva 
och löda en antenntråd i -20 grader och lite blåst är inte roligt men 
det går att göra! Om det egentliga lyssnandet i Lappland har det skri
vits så mycket i DX-Kuuntelija att jag inte går in på det här. Så långe 
svarsprocenterna hålls vid en rimlig nivå fortsätter dessa resor till 
Lappland.
Jag bor i Nordsjö i ett radhus utan möjlighet att dra några antenntrå
dar i omgvningen. Då huset är byggt av armerad betong hörs ingenting 
med inneantenner heller. Jag har löst problemet med en aktivantenn av 
märket Datong som är uppriggad i bostadens lager, som är byggt av trä . 
Antennen fungerar hyggligt och många intressanta loggningar har gjorts. 
Dessutom lyssnar jag mycket i Karislojo i sommarstugan. Där är antenn
möjligheterna nästan obegränsade.
Som mottagare har jag nu en Yaesu FRG-7700 med minne och utbytta filter 
(2,3 kHz, 4 kHz och 6 kHz) och antenntuner FRT-7700. Under DXpeditio
nerna i Lappland har jag haft stor nytta av mottagarens minne som 
snabbt kan programeras om då kondsen flyttas från en del av Nordamerika 
till en annan.
FDXC har under de senaste åren haft en "sovande" verksamhet. Jag hoppas 
den nya versionen av Attention ger medlemmarna anledning att delta 
aktivare i verksamheten än tidigare. Det är trevligt att läsa om andra 
DX-are, hur de har det, vilka specialintressen de har osv. Det allra 
bästa vore väl om vi kunde åstadkomma en diskussion i Attention om 
olika aspekter inom DX-ingen. Varför inte också komma fram med problem 
som kanske andra medlemmar kan hjälpa att lösa; teknik, rapporterings- 
frågor, identifieringar osv.

Mitt namn är Håkan Sundman, inom DX-kretsar kanske mera känd som HS.
Fyller 40 denna sommar, gift, en son på 15 år. Jag jobbar som verkstål-
ande direktör för ett företag i städbranschen. Den främsta hobbyn har 
sedan 1958 varit DX-ing. Förutom slutet av 60-talet och början av 70- 
talet (= de första åren inom äktenskapet!) har jag varit mer eller min
dre aktiv hela tiden. Sedan 1977 har det kommit ca 50 QSL per år; till
dags dato totalt från 530 stationer i 158 länder.



4.

DANI VILL FORTSÄTTA SOM MEDLEM
"Är det möjligt att fortsätta som medlem i Finlands DX-Club utan att 
neh öva få den helt förfinskade (anti-internationaliserade) tidningen?" 
frågar Dani Söderman, vars adress nuförtiden är "Stable Close", Mouls- 
ford, OX10 9FJ, England.
Ja, se det ja! Varför inte egentligen. Förståss finns det inga andra 
sådana medlemmar och risken för att du skall bli bortglömd finns ju. Å 
andra sidan måste det ju vara så, att en gång medlem i FDXC - alltid 
medlem, dvs. alltid välkommen med på våra möten, peditioner osv. Vi kan 
väl säga så, Dani, att vi skickar dig de fyra nummer av Attention som 
skall utkomma i år,så får vi se sedan hur vi ordnar det i fortsättning
en. Och så hoppas vi förstås, att det skall råka så bra, att vi kan se 
dig på 30-årsjubileet, om vilket som sagt mer i nästa nummer.

BIDRAG TILL LEIF SENAST TISDAGEN DEN 28.8.1984


